
  
 
 
 

MEDLEMSBLADET  
 

Januari – februari 2018 
          
Kansliet har semesterstängt! 
Kansliet har stängt mellan den 15 januari till och med den 5 februari. Kansliet öppnar åter 
tisdagen den 6 februari. Vi kommer att svara på mail och lyssna av telefonsvararen under 
semesterstängningen.  
 
 

 
Gå två betala för en! 

Enjoy Bonusguide för 2018 

 
 

Bonusguiden innehåller en mängd förmånliga erbjudanden inom olika branscher och hjälper 

dig att hitta till nya etablissemang. Restauranger, caféer, hälsa, sport, fritid och hotell är 

några av de områden som marknadsförs. Här tar du del av erbjudanden som 2 för 1, halva 

priset, gratis samt 25 % på notan. 

 

I Bonus Shopping hittar ni erbjudanden från ledande affärer. Normalt ges mellan 20-25% på 

ordinarie priser. 

 

Det finns fortfarande kvar guider hos oss på kansliet För varje sålt häfte går 75 kr 

direkt till föreningen och vår verksamhet. 

 

Det kostar även detta år 395 kr för Enjoy Bonusguide och Bonus Shopping.  

(Ordinarie pris: 425 kr för Enjoy Bonusguide och 75 kr för Bonus Shopping). 

 

Finns att beställa/köpa på kansliet: Tel. 031-12 10 03 eller 

mejl: goteborg.magotarm@telia.com  

 

Tipsa gärna vänner och bekanta att vi säljer Enjoyguiden. 

mailto:goteborg.magotarm@telia.com


Aktiviteter    
 

Spela Boule med oss!  

Kom och var med på en rolig kväll på Boulebaren i Göteborg. Vi spelar boule i ca 1,5 timma 

och avslutar med en charktallrik. 

 

Datum: Torsdag den 1 februari 

Tid: 18.00 – ca 19.30 

 OBS! Samling utanför kl 17.30 

Plats: Boulebar Rosenlund, Rosenlundsgatan 8 (mitt emot Feskekörkan), Göteborg 

Kostnad: 150 kronor för medlemmar. Icke medlemmar betalar ordinarie pris 345 kr.  

 

 

Glöm inte att anmäla ev. matallergier. 

 

Anmälan senast den 18 januari till vårt kansli på tel. 031-12 10 03 eller mejl: 

goteborg.magotarm@telia.com  

 

OBS! Bindande anmälan. Begränsat antal platser. 

 

  

 

 

Årsmöte   

 
Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet håller årsmöte.  
 
Datum: Lördag den 24 februari 2018  
Var: Lokal Kungen, Dalheimers hus, Göteborg  
Tid: 10.00– 13.00  
 
Vi bjuder på lunch på restaurang Fritz.  
  
Lokalföreningens årsmöte utgörs av medlemmarna samt ledamöterna i föreningens styrelse.  
Varje medlem som så begär skall senast två veckor före årsmötets hållande få 
årsmöteshandlingarna sig tillsända.  
 
Motioner till lokalföreningens årsmöte och länsföreningens årsmöte kan väckas av varje 
medlem i lokalföreningen. Sådan motion skall vara lokalföreningens styrelse tillhanda senast 
31 januari.  
 
Anmäl dig senast 15 februari till vårt kansli på tel. 031 - 12 10 03 eller via e-post: 
goteborg.magotarm@telia.com.  
Meddela ev. specialkost. 

 

 



Hälsovecka på Dalheimers hus 22-28 januari 2018 
Vecka 4 i januari 2018 blir det Hälsovecka på Dalheimers Hus i Göteborg. Det blir 
föreläsningar, information, prova på, spakvällar, utställningar och smakprover från restaurang 
Fritz.  
 
Maten och magen – vad ska du äta när du har IBS? 
Onsdagen den 24 januari kommer Stine Störsrud, dietist vid 
magtarmmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset. Hon föreläser om 
vad du ska äta när du har känslig tarm, IBS. 
 
Föreläsningen ges i samarbete med mag- och tarmföreningen i 
Göteborgsområdet. 
 Stine Störsrud 

När: Klockan 18-19. 
Fri entré - Dalhemierssalen 
 

Vi på Mag- och tarmföreningen kommer att finnas på plats som utställare tillsammans med 

flera andra föreningar.  

Hälsoveckan - länk till programmet  

 

 

 

Squashgratäng med skinka  
Här kommer ytterligare ett välsmakande recept från Mag- och tarmförbundets kokbok Näring 
& njutning för ömtåliga magar. Boken går att köpa på kansliet för 100 kronor. 
 
2 port 4 port 
100 g 200 g kokt eller rökt skinka 
1 st 2 st squash  
 
Sås: 
1 msk 2 msk mjöl 
1 dl 2 dl lättmjölk 
½ dl 1 dl mjukost (10 % fett) 
½ tsk 1 tsk salt 
½ krm 1 krm cayennepeppar 
½ dl 1 dl riven lagrad ost (17 % fett), t.ex. Prästost 
 

 Sätt ugnen på 200 C. 

 Skölj squashen och putsa bort skaftet. 

 Skiva squashen i knappt 1 cm tjocka skivor och lägg den i en eldfast form. 

 Vispa ihop mjöl, mjölk, mjukost och kryddor kallt i en kastrull. 

 Koka upp under omrörning och låt koka ett par minuter. 

 Tärna skinkan och häll i den när såsen är klar. 

 Häll såsen över squashen. 

 Strö riven ost överst. 

 Gratinera i ugn i 15 – 20 minuter. 
 
Servera med kokt potatis och en grönsallad.  
En portion ger 280 kcal (1180 kJ), 9 g fett och 2 g fibrer. En portion med föreslagna tillbehör ger 430 

kcal (1810 kJ), 9 g fett och 4 g fibrer. 

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/565be202-aac6-41d5-b49d-9aa92e931a5e/170303-002-0+Dalheimers+hus%2C+mall+kultur+h%C3%A4lsovecka3uppslag.pdf?MOD=AJPERES


Kansli  
 

Öppettider på kansliet 
Kansliet är bemannat tisdag och onsdag kl. 09 – 15 (stängt för lunch kl. 12.00 - 12.30) och 

fredagar kl. 10 - 14 av vår kanslist Annie. Övriga tider kan du skicka mejl: 

goteborg.magotarm@telia.com eller lämna ett meddelande på telefonsvararen: 031-12 10 

03. 

 

Utskick på mejl? 

Vill du få våra lokala utskick på mejl istället för per post?  

Vi sparar miljö, porto och arbetstid. Glöm inte att höra av dig till oss om du 

byter adress, tel.nr eller e-postadress. 

Förbundets tidning Allt om mage kommer som vanligt med posten. 

 

Skicka aktuell mejladress till goteborg.magotarm@telia.com  

Ange att det gäller våra utskick.  

 

Bli familjemedlem! 
Medlemskapet kostar 250 kronor per år. Om någon i din familj (boende på samma adress) är 

medlem kan du bli familjemedlem till en reducerad avgift på 50 kronor. 
 

Unga Magar på Facebook!  
Gå med i Unga Magars Facebookgrupp i Göteborgsområdet. Där får du reda på de 
aktiviteter vi kommer att ha. Följ gärna Förbundets Unga Magar på Instagram. 
 

För dig som inte är aktiv på Facebook går det bra att skicka ett mejl så får du 
utskick via mejl.  
 

http://www.facebook.com/groups/ungamagargoteborg 

unga.magar.gbg@gmail.com 

 

 

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet 

Slottsskogsgatan 12  

414 53 Göteborg 
 

Kansliet är bemannat måndag, onsdag och torsdag kl. 10 -13 och tisdagar kl. 13 – 16. Övriga 

tider finns telefonsvarare. (Obs! Nya tider från och med 4 oktober). 

Tel: 031-12 10 03. 
 

goteborg.magotarm@telia.com 

www.magotarm.se/goteborg 
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